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مشروع اإلسكوا لتعزيز القدرات اإلحصائية للبلدان األعضاء في اإلسكوا في إنتاج ونشر الموضوع: 

 المؤشرات اإلقتصادية قصيرة األجل من أجل تحقيق نمو مستدام

 

 التداولمؤشرات  ورشة عمل تدريبية حول

  )مؤشر التداول لتجارة التجزئة ومؤشر التداول للصناعة( 

 2017 أيار/ مايو 24-22 ،مسقط 

 المذكرة التوضيحية

 مقدمة

 

لغربي اسيا )االسكوا( موضوع تطوير اإلحصاءات في جميع  واالجتماعيةأولت اللجنة االقتصادية 

، وتقوم بتنفيذ عدة أنشطة لدعم القدرات الوطنية إلنتاج القطاعات في بلدان المنطقة العربية اهتماما كبيرا

ية تعزيز القدرات اإلحصائتنفيذ مشروع االسكوا  تتابع، . وفي هذا اإلطارونشر إحصاءات جيدة النوعية

عضاء في اإلسكوا في إنتاج ونشر المؤشرات االقتصادية قصيرة األجل من أجل تحقيق نمو للبلدان األ

 ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركاؤها بما في ذلك شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة.2016مستدام منذ العام 

من ، ألجلفي مجموعة من المؤشرات القصيرة ا وقد تم تنفيذ عدد من األنشطة لدعم القدرات الوطنية

في مجاالت متخصصة من المؤشرات القصيرى األجل، باإلضافة ورش عمل تدريبية عدة  خالل تنظيم

 زيارات الدعم الفني.الى 

 

تعاون بالفإن االسكوا، واستكماال لبناء القدرات الوطنية في المؤشرات االقتصادية قصيرة األجل، 

مركز الوطني لإلحصاء الو لدول الخليج العربيةالمركز االحصائي لدول مجلس التعاون والتنسيق مع 

 في الفترة وذلكتدريبية حول مؤشرات التداول،  عملورشة تنظم  سوف، عمانفي سلطنة  والمعلومات

 .، سلطنة عمانمسقطفي  2017أيار/مايو  24-22الممتدة من 

 

 األهداف  -ألف 

منهجيات جمع واعداد مؤشرات التداول، بما في ذلك مؤشرات بدعم وتحسين المعرفة  )أ( 

 لصناعة لتجارة التجزئة ومؤشرات التداول لالتداول 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية 

 لغربي آسيا )اإلسكوا(
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 مناقشة المصادر المختلفة للبيانات،  )ب(

  وطرق النشر،التداول عرض ومناقشة الطرق واألساليب المختلفة لجمع وإنتاج مؤشرات  )ج(

 شاركين في هذا المجال والتعرف على الممارسات الجيدةالخبرات بين المالمعرفة و تبادل  )د(

 في المناطق األخرى.

 المشاركون –باء   

 خبراء وطنيين من األجهزة اإلحصائية من بلدان منطقة االسكوا 
 خبراء من مناطق إقليمية أخرى    
 خبراء من منظمات إقليمية ودولية. 

 اللغة المستخدمة – جيم

 واالنكليزية في ورشة العمل.تستخدم اللغة العربية 

 سوف يكون هنالك ترجمة فورية من العربية إلى االنكليزية وبالعكس.

 زمان ومكان انعقاد الورشة – دال

المركز االحصائي في مبنى  2017 أيار/ مايو 24-22سوف تعقد ورشة العمل في الفترة من 

المركز االحصائي لدول مجلس  يوفرس في مسقط ، سلطنة عمان. لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 إلى دةوالعو االجتماع مكان إلى الفندق من للنقل حافالت في سلطنة عمان التعاون لدول الخليج العربية

 .الفندق

 ترتيبات اإلدارية - هاء

 

 عمان في سلطنة المركز االحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةسوف يقوم  -1

بالمساعدة على الحصول الى تأشيرة الدخول، وعليه يطلب من جميع المشاركين ارسال صورة ملونة 

 .من جوازات سفرهم بأسرع وقت ممكن

نفقة  سوف تقوم وحدة السفر في االسكوا بالترتيبات الالزمة لحجز تذكرة السفر للمشاركين على  -2

 .إليهم عبر بريدهم االلكترونياالسكوا وسوف ترسل التذكرة االلكترونية 

 ،المركز االحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتنسيق مع االسكوا تموقد قا -3

 جوزاتلحا إلجراء مغرفتك بتفضيالت إعالمنا يرجى. أدناه الخاصة األسعار مع التالي الفندق حديدتب

، علما بان  nassarr@un.org   على نصار روان السيدة إلى إلكترونية رسالةارسال  عبر الالزمة

 .2017مايو  10اخر يوم لتأكيد حجز الغرفة هو يوم االربعاء الموافق 

Tulip Inn Muscat Hotel 

Al Qurum, Sultanate of Oman 
Tel: +96824471500 

www.tulipinnmuscat.com 
 

خاصة أسعار الغرفة نوع   

R.O. 30.00 Net BB مفردة عادية غرفة  

R.O. 40.00 Net BB مزدوجة قياسية غرفة  

mailto:nassarr@un.org
mailto:nassarr@un.org
http://www.tulipinnmuscat.com/
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اللبان" الرئيسي مطعمنا في كامل إفطار بوفيه ذلك في بما الخدمة، ورسوم ضريبة ٪17 تشمل أعاله المذكورة األسعار " 
 

 األحكام والشروط:

  العماني بالريال غرفة لكل سعاراأل احتساب يتم•

 • الطلب عند المطار وإلى من التوصيل خدمة تتوفر

 

 يطلب من المشاركين على نفقة االسكوا: -4

 

عبر البريد االلكتروني التالي:  االنسة روان نصارإرسال صورة عن جواز سفرهم إلى  -أ
nassarr@un.org 

 

 إحضار في أول يوم للورشة الوثائق التالية:  -ب

 

 (i بطاقة/ بطاقات صعود الطائرة ) (boarding pass)  

 (ii جواز )سفرال 

 (iiiتذكرة السفر التي تم استعمالها ) 

 

 لمزيد من المعلومات االتصال بـ - واو

 

 السيدة فتحية عبد الفاضل
 شعبة اإلحصاء باالسكوا

 961-1-987359هاتف: 

  abdelfadil@un.orgالبريد االلكتروني: 
 

 االنسة روان نصار
 شعبة اإلحصاء باالسكوا

 961-1-987772هاتف: 

   nassarr@un.org: البريد االلكتروني

 

 
 

mailto:abdelfadil@un.org
mailto:abdelfadil@un.org

